
Streszczenie 

 

 

Wcześniactwo jest ogólnoświatowym problemem zdrowotnym. Co roku w skali całego świata 

więcej niż 1 na 10 noworodków, czyli ponad 15 milionów dzieci, rodzi się przedwcześnie. 

Ponad 1 milion spośród tych dzieci umiera z powodu komplikacji związanych z 

wcześniactwem. Wcześniactwo jest najważniejszą przyczyną zgonów w pierwszym miesiącu 

życia i powoduje ponad 75% zgonów w okresie noworodkowym. Każde urodzone 

przedwcześnie dziecko (wg WHO wcześniak to dziecko urodzone przed ukończeniem 37 

tygodnia ciąży) jest znacznie bardziej narażone na ryzyko zgonu w okresie noworodkowym niż 

dziecko urodzone w terminie, ponieważ jest to okres, w którym jest podatne na wiele 

poważnych chorób, z których część wymaga leczenia chirurgicznego.  

 

Wśród populacji wcześniaków, w przeciwieństwie do noworodków donoszonych, 

najczęstszym wskazaniem do leczenia operacyjnego nie są wady wrodzone tylko patologie 

ściśle związane z ich niedojrzałością wielonarządową, infekcją lub niedotlenieniem, takie jak: 

martwicze zapalenie jelit (NEC), spontaniczna perforacja jelita (SIP), wcześniacza niedrożność 

smółkowa (MRI), wodogłowie pokrwotoczne (PHH), hemodynamicznie istotny przewód 

tętniczy (PDA) czy retinopatia wcześniacza (ROP). Poza przetrwałym przewodem tętniczym, 

najczęstszą chorobą wymagającą interwencji chirurgicznej jest NEC. W przypadku 

martwiczego zapalenia jelit głównym wskazaniem do leczenia operacyjnego jest perforacja 

przewodu pokarmowego. Inną jednostką chorobową, która występuje u noworodków i także 

objawia się w postaci perforacji przewodu pokarmowego jest SIP. Jest to ogniskowe 

przedziurawienie jelita bez towarzyszącego stanu zapalnego. W grupie chorób przewodu 

pokarmowego wymagających leczenia chirurgicznego w okresie noworodkowym znajduje się 

także niedrożność przewodu pokarmowego, która może być spowodowana wadą wrodzoną 

lub czopem smółkowym. Odrębną grupę schorzeń chirurgicznych stanowią wady powłok jamy 

brzusznej w postaci przepukliny pępowinowej (omphalocoele) oraz wytrzewienia wrodzonego  

(gastroschisis). Każda z wyżej wymienionych wad związana jest z przemieszczeniem się 

narządów wewnętrznych jamy brzusznej (najczęściej jelit) poza jamę brzuszną i wymaga 

leczenia operacyjnego w pierwszej dobie życia noworodka. Kolejną częstą przyczyną 



interwencji chirurgicznych w okresie noworodkowym jest wodogłowie. Poszerzenie układu 

komorowego mózgowia jest wadą wrodzoną (wodogłowie wrodzone) lub powstaje w 

następstwie krwawienia dokomorowego (wodogłowie pokrwotoczne).  Wcześniaki ze 

względu na niedorozwój tkanki nerwowej, a szczególnie macierzy glejowej (germinal matrix) 

są szczególnie narażone na krwawienie dokomorowe, które w 20-74% prowadzi do rozwoju 

wodogłowia pokrwotocznego.  

 

Materiał  

Analizie poddano wyniki leczenia noworodków z masą urodzeniową ≤1500g operowanych w 

trakcie okresu noworodkowego w Klinice Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej 

Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego (USzD) w Lublinie w latach 2011-2017. Wszystkie 

leczone wcześniaki były pacjentami Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OAiT) USzD 

w Lublinie.  

Badaną grupę stanowiło 80 pacjentów, w tym 42 chłopców  i 38 dziewczynek. Najmłodsze 

dzieci przyszły na świat po ukończeniu 22 tygodnia życia płodowego, najstarszy pacjent urodził 

się w rozpoczętym 35 tygodniu ciąży. W badanej grupie najmniejsza urodzeniowa masa ciała 

dziecka wynosiła 440g. Z masą 1500g urodziły się 3 noworodki. Średnia urodzeniowa masa 

ciała wyniosła 985g a mediana 945g. W gronie badanych dzieci wyodrębniono 3 podgrupy: 

VLBW, czyli noworodki z bardzo niską masą urodzeniową (pomiędzy 1000 a 1500g), ELBW, 

czyli dzieci z ekstremalnie niską masą urodzeniową (pomiędzy 750 a 999g) oraz ILBW, czyli 

wcześniaki z niewiarygodnie niską masą urodzeniową (mniejszą niż 750g). 

Wszystkie dzieci w badanej grupie w toku leczenia zostały poddane zabiegom chirurgicznym. 

Najczęstszym wskazaniem do operacji była perforacja przewodu pokarmowego lub jej 

podejrzenie (N=29). Drugim co do częstości wskazaniem do interwencji chirurgicznej była 

niedrożność przewodu pokarmowego (N=19) lub wodogłowie (N=19). Pięciu pacjentów 

wymagało leczenia operacyjnego z powodu stwierdzonej wrodzonej wady powłok jamy 

brzusznej pod postacią przepukliny pępowinowej (N=5). Wśród badanych noworodków u 10% 

dzieci (N=8) rozpoznania chirurgiczne będące wskazaniem do operacji stanowiły pojedyncze 

przypadki innych schorzeń (krwiak śródczaszkowy, niewydolność nerek, podejrzenie skrętu 

jądra, wodobrzusze, wodonercze, zarośnięcie odbytu, przepuklina oponowa L-S, poszerzenie 

UKM z megaureterem). 



Wszyscy pacjenci w analizowanej grupie zostali poddani przynajmniej jednemu zabiegowi 

operacyjnemu w trakcie okresu noworodkowego z uwzględnieniem wieku skorygowanego, 

czyli do ukończenia 44 tygodnia od poczęcia. 

Uwzględniając początkowe rozpoznanie chirurgiczne najczęściej reoperacji wymagali pacjenci 

ze zdiagnozowanym wodogłowiem (68% noworodków) oraz z wadami powłok (60%). W 

przypadku ostrych chorób przewodu pokarmowego (perforacja i niedrożność) ponad połowa 

pacjentów miała wykonanych więcej niż 1 operację (58% i 53%). 

U wszystkich noworodków operowanych w trakcie postępowania diagnostyczno-leczniczego 

stwierdzono występowanie dodatkowych wad i schorzeń, znacznie pogarszających rokowanie 

i szanse przeżycia dzieci. U 81% pacjentów doszło do rozwoju posocznicy. W ponad 50% 

przypadków rozpoznano wadę serca, niedokrwistość lub zespół zaburzeń oddychania. 

W przeprowadzanym badaniu za przeżycie uznano wypis pacjenta ze szpitala lub ukończenie 

przez niego 1. roku życia w trakcie hospitalizacji. Wśród operowanych noworodków zmarło 24 

dzieci, co stanowi 30% grupy. Uwzględniając masę urodzeniową 79% wszystkich zgonów 

(N=19) przypada na wcześniaki z masą urodzeniową <1000g. Biorąc pod uwagę wiek ciążowy 

badanych pacjentów 75% wszystkich zgonów dotyczy noworodków urodzonych przed 

ukończeniem 28 tygodnia życia płodowego. Uwzględniając pierwotne rozpoznanie 

chirurgiczne, będące wskazaniem do leczenia zabiegowego najmniejszy odsetek zgonów (5%) 

stwierdzono wśród pacjentów operowanych z powodu wodogłowia a największy w grupie 

noworodków ze zdiagnozowaną perforacją przewodu pokarmowego (48%). 

W analizie grupę kontrolną stanowią 122 noworodki z masą urodzeniową ≤1500g leczone w 

latach 2011-2017 w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala 

Dziecięcego, które nie wymagały interwencji chirurgicznej oraz których głównym 

rozpoznaniem było skrajne wcześniactwo. W grupie tej zmarło 30 pacjentów, co stanowi 

24,6% dzieci nieoperowanych. 

 

Metody 

W pracy poddano analizie dokumentację medyczną noworodków leczonych w Oddziale 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego (USzD) w Lublinie 

w latach 2011-2017, których masa urodzeniowa wynosiła ≤1500g i które wymagały leczenia 



operacyjnego w Klinice Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej USzD w Lublinie w trakcie trwania 

okresu noworodkowego wieku skorygowanego. Analiza zawiera następujące dane: 

• dane demograficzne (wiek ciążowy, płeć, masa urodzeniowa) 

• dane kliniczne (wyniki badań obrazowych, rozpoznania chirurgiczne oraz choroby 

dodatkowe, liczba i rodzaj zabiegów operacyjnych, powikłania, przyczyny zgonów, czas 

hospitalizacji) 

Wszystkie dane pacjentów zapisano w bazie Excel z kodowaniem danych osobowych.  Na 

podstawie stworzonej bazy danych utworzono arkusze kalkulacyjne, które stanowiły 

podstawę do przeprowadzenia analizy w oparciu o program STATISTICA 13. 

 

Wyniki 

W latach 2011-2017 w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym leczone były 202 noworodki, które 

urodziły się z masą ≤1500g (średnia masa urodzeniowa wyniosła 962g a mediana 920g). 

Spośród tej grupy 80 dzieci (co stanowi 39,6%) wymagało leczenia operacyjnego w okresie 

noworodkowym wieku skorygowanego a 122 dzieci (60,4%) było leczonych zachowawczo. 

W grupie ILBW (masa urodzeniowa <750g) było 41 dzieci (20,3% wszystkich leczonych 

wcześniaków), z czego 58,5% (N=24/41) było leczonych zachowawczo a 41,5% (N=17/41) 

wymagało leczenia operacyjnego. 

W grupie ELBW (masa urodzeniowa 750-999g) było 78 pacjentów (38,6% wszystkich leczonych 

noworodków), 62,8% dzieci (N=49/78) nie wymagało interwencji chirurgicznej a 37,2% 

(N=29/78) było leczonych operacyjnie. 

W grupie VLBW (masa urodzeniowa 1000-1500g) były 83 noworodki (41,1% wszystkich 

leczonych dzieci), 59% pacjentów (N=49/83) było leczonych zachowawczo a 41% (N=34/83) 

wymagało leczenia operacyjnego. 

 

 

 

 



Wcześniaki leczone operacyjne (80 pacjentów) 

• niedrożność przewodu pokarmowego (19 noworodków); 5 zgonów (śmiertelność 

26,3%) 

• perforacja przewodu pokarmowego (29 noworodków); 14 zgonów (śmiertelność 

48,3%) – u wszystkich zmarłych pacjentów zdiagnozowano NEC 

• wodogłowie (19 pacjentów); 1 zgon (śmiertelność 5,3%) 

• wady powłok jamy brzusznej (5 pacjentów); 2 zgony (śmiertelność 40%) 

• inne (8 pacjentów); 2 zgony (śmiertelność 25%) 

Średnia masa urodzeniowa w całej grupie wynosi 985g (odchylenie standardowe 290g) a 

mediana 945g. Minimalna masa ciała dziecka w chwili narodzin wyniosła 440g a maksymalna 

1500g. Średnia i mediana wieku ciążowego wynosi 27 tygodni (odchylenie standardowe 3 

tygodnie). Przed ukończeniem 28 tygodnia życia płodowego urodziło się 51,3% (N=41/80) 

dzieci. Wykonano łącznie 156 zabiegów operacyjnych – średnio na  każdego pacjenta 

przypadają 2 operacje (mediana 2). U 46,3% (N=37/80) noworodków wykonano tylko 1 zabieg 

operacyjny. Maksymalna liczba zabiegów operacyjnych wykonanych u pojedynczego pacjenta 

wynosi 4 – taką liczbę operacji przeprowadzono u 13,8% dzieci. 

Wcześniaki leczone zachowawczo (122 pacjentów) 

Średnia masa urodzeniowa w tej grupie wynosi 948g (odchylenie standardowe 257g) a 

mediana 900g. Najniższa masa urodzeniowa wyniosła 480g a  najwyższa 1490g. W chwili 

narodzin 59,8% (N=73/122) noworodków ważyło poniżej 1000g.  W badanej grupie 53,3% (N= 

65/122) wcześniaków urodziło się przed ukończeniem 28 tygodnia życia płodowego. Średni 

wiek ciążowy i mediana wieku ciążowego w chwili narodzin wyniosły 27 (odchylenie 

standardowe 3 tygodnie). W badanej grupie u 18% (N=22/122) wcześniaków zdiagnozowano 

NEC a u 41% (N=50/122) dzieci krwawienie dokomorowe lub wodogłowie. W grupie 

noworodków nieoperowanych zmarło 24,6% (N=30/122) dzieci. 

Analiza zgonów 

W badanej grupie obejmującej wszystkie noworodki zmarło łącznie 26,7% (N=54/202) dzieci. 

W grupie wcześniaków, które przeszły zabieg operacyjny śmiertelność wyniosła 30% 

(N=24/80) natomiast w grupie wcześniaków leczonych zachowawczo 24,6% (N=30/122). 

 



• Masa urodzeniowa 

Stwierdzono istotna statystycznie różnicę pomiędzy przeciętną masą urodzeniową 

noworodków, które przeżyły i zmarły (p=0,000004). W grupie dzieci, które przeżyły mediana 

masy urodzeniowej była wyższa i wynosiła 995g a w grupie zgonów 800g. Analizując oddzielnie 

grupę dzieci operowanych i leczonych zachowawczo także stwierdzono różnice pomiędzy 

średnią masą urodzeniową noworodków, które przeżyły i zmarły. Za pomocą testu Chi Kwadrat 

wykazano statystycznie istotny wpływ urodzeniowej masy ciała na zgon pacjenta w grupie 

wszystkich noworodków (p=00006). Ryzyko zgonu było największe u pacjentów z masą 

urodzeniową <750g i zmniejszało się wraz ze wzrostem masy urodzeniowej dziecka. 

• Wiek ciążowy 

Analiza wykazała statystycznie istotny wpływ wieku ciążowego w chwili narodzin na zgon 

pacjenta w badanej grupie wszystkich noworodków (p=0,00001). Ryzyko zgonu było 

największe u pacjentów urodzonych przed ukończeniem 28 tygodnia życia płodowego. Wśród 

noworodków operowanych 75% (N=18/24) zgonów dotyczyło pacjentów urodzonych przed 

ukończonym 28 tygodniem życia płodowego a wśród noworodków leczonych zachowawczo 

80% (N=24/30) zgonów dotyczyło dzieci urodzonych przed ukończeniem 28 tygodnia życia 

płodowego.  

• Zabieg operacyjny 

Wykonano analizę i nie stwierdzono istotnego statystycznie wpływu leczenia operacyjnego na 

zgon pacjenta (p=0,39). Dalsza analiza nie wykazała istotnego statystycznie wpływu liczby 

zabiegów operacyjnych wykonanych u pojedynczego pacjenta na ryzyko zgonu (p=0,69). 

Wykazano istotną statystycznie zależność pomiędzy przeprowadzoną laparotomią a zgonem 

wśród operowanych noworodków (p=0,02). 

 

 

 

 

 



Wnioski 

1. Największą śmiertelność obserwujemy w grupie noworodków wymagających 

laparotomii z powodu perforacji przewodu pokarmowego.  

2. W grupie noworodków z masą urodzeniową ≤1500g ryzyko zgonu zwiększa się wraz ze 

spadkiem urodzeniowej masy ciała. Największa śmiertelność występuje w grupie dzieci 

z masą urodzeniową <750g i zmniejsza się wraz ze wzrostem masy urodzeniowej. 

3. W grupie noworodków urodzonych poniżej 28 Hbd śmiertelność jest znacząco wyższa 

w obu analizowanych grupach. 

4. Zabieg operacyjny nie jest głównym czynnikiem wpływającym na śmiertelność w tej 

grupie chorych. Całościowe porównanie grup noworodków wymagających interwencji 

chirurgicznej i noworodków nieoperowanych wykazuje podobny odsetek przeżyć. 

5. Liczba koniecznych interwencji chirurgicznych wykonanych u noworodka z VLBW nie 

wpływa na końcowe wyniki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


